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EU směřuje k zákazu spalovacích
motorů od roku 2025
Předpisy Euro 7 mají zajistit čistotu vozidel po
celou dobu jejich životnosti a pomáhat Evropě
plnit její emisní cíle v rámci Zeleného údělu. Jenže
se spalovacími motory je nebude možné splnit.
„Návrhy předpisu Euro 7 ohrožují hodnotové
řetězce daleko za rámec automobilového
průmyslu tím, že vedou k faktickému zákazu
osobních a nákladních vozidel poháněných
výhradně spalovacími motory. To si Evropa
nemůže dovolit. Plánovaný předpis, podle
něhož musí být nová vozidla v Evropě od roku
2025 prakticky bez emisí, by byl ekologickým,
ekonomickým a technickým nesmyslem,“
uvedla německá obchodní asociace zastupující
strojírenské společnosti VDMA.
Hlavní představitel evropské politiky v oblasti
klimatu Frans Timmermans, který vystudoval
francouzskou literaturu, uvedl, že rozhodnutí
budou učiněna v dialogu s automobilovým
průmyslem, ale zdůraznil, že jeho záměrem je
nevyhýbat se obtížným tématům a obtížným
rozhodnutím: „Víte, že automobilový průmysl
vždycky začíná tím, že tvrdí, že je to nemožné,
a nakonec to vyhovuje. Průmysl nyní musí přejít
k elektrickým vozidlům a využívání vodíku pro
těžkou dopravu. Budeme s průmyslem vést
dialog, ale s dalším snížením emisí nemůžeme
čekat do roku 2029.“
Asociace evropských výrobců automobilů
ACEA uvedla, že scénáře uvedené v návrhu
nejsou v současné době technicky proveditelné,

protože emisní limity musí být například i při
jízdě do kopce nebo v zimním počasí. „Spíš než
krátkodobé ohlašování zákazů spalovacích
motorů je naléhavě potřeba silný politický
závazek, aby byly vytvořeny všechny podmínky
umožňující přechod na mobilitu s nulovými
emisemi napří klad v ýstavbou nabí jecí
infrastruktury a prodejními pobídkami,“ uvádí
ACEA.
Francouzská asociace automobilek CCFA
uvedla, že je znepokojena návrhy normy Euro
7, ale před zveřejněním finální verze očekává
změny. „Předložené návrhy vyžadují nereálné
snížení emisí pro neelektrická auta. Ke snižování
a postupné eliminaci emisí by bylo řešením
použití čisté energie, jako jsou biopaliva. Druhým
řešením je prodávat pouze elektrická a hybridní
vozidla, ale nejsem si jistá, zda je zákazníci přijmou
a koupí,“ uvedla mluvčí CCFA Laure De Servigny.
Podobně reagovalo i německé sdružení
automobilového průmyslu VDA. „To, co se
prodává jako udržitelné, je v konečném důsledku
dokonce škodlivé pro klima, protože obnova
stávajících vozidel nepostupuje dostatečně. Má
to negativní důsledky pro elektrickou mobilitu:
předčasný konec spalovacího motoru blokuje,
prodražuje a oddaluje transformační proces.
Konec spalovacího motoru do roku 2025 je
zcela vyloučen! Spalovací motor bude hrát
ještě dlouho hlavní roli,“ uvedla presidentka VDA
Hildegard Müllerová.
více na
www.autoweek.cz

Porsche Inter Auto CZ na týden uzavře pobočky
Společnost Porsche Inter Auto CZ, největší
prodejce nových vozů v ČR, se rozhodla

učinit v boji s epidemií koronaviru zásadní
krok a být i vzorem pro ostatní, kteří stále
berou tuto fatální nemoc, postihující čím
dál mladší ročníky lidí, na lehkou váhu.
Od pondělí 15. do soboty 20. března 2021
vyhlásí svůj lockdown: absolutně uzavře
svoje pobočky, zaměstnance nechá
povinně doma a maximálně omezí kontakty
mezi personálem a veřejností. Nelehké
pandemické období bohužel nebere
konce. A protože naprostou prioritou je
zdraví, rozhodli se v PIA učinit zásadní krok
v boji proti pokračující epidemii.

Elektromobilita pro všechny: Dacia Spring
Dacia zpřístupní elektromobilitu pro
všechny a pro všechna užití malým
městským crossoverem Spring s plně
elektrickým pohonem. Dacia Spring
s rozměry vozu nižší střední třídy má čtyři
sedadla pro dospělé cestující. S dojezdem
230 km podle WLTP (305 km v režimu WLTP
City) a nezbytným vybavením bez všeho
nadbytečného splní to zásadní z potřeb
městské a příměstské mobility.
Dacia Spring bude nabízena ve třech
verzích: základní pro širokou veřejnost,
Business pro firmy a flotily pro sdílení
automobilů a od roku 2022 užitková Cargo
s objemem nákladového prostoru 1100
l. Verze pro veřejnost bude k dispozici
při včasném objednávání s prvními
dodávkami na podzim, Business je

k dispozici od března 2021. Dacia Spring
ve Francii pro fyzické osoby s odečteným
ekologickým bonusem stojí 12 403 eur
(v přepočtu 325 000 Kč). Reálná cena pro
český trh by na základě toho měla být do
500 000 Kč.

Krátce
Škoda Auto plánuje během roku 2021 snížit počet administrativních pracovníků o 2 %
tím, že nenahradí ty, kteří odcházejí do důchodu.
Německé odbory chtějí prodloužit výstražné stávky zasahující i automobilový průmysl
na šest až osm týdnů.
více na
www.autoweek.cz

Devět zemí EU požaduje konec spalovacích motorů
V rámci Evropské unie se už objevují úvahy
brzkém konci prodeje vozidel s motory na benzin
a naftu. Přibývají požadavky na jejich zákaz
v mnoha městech i některých zemích, ale zatím
nebylo stanoveno žádné konkrétní datum pro
celou EU.
Devět členských zemí EU nyní vyzvalo Evropskou
komisi, aby určila jednoznačný termín ukončení
prodeje automobilů se spalovacími motory. Tyto
státy současně podporují rozšiřování nabíjecí
infrastruktury pro bezemisní dopravu a zavádění
výrazně přísnějších emisních standardů týkajících
se CO2. Vyplývá to z dokumentu publikovaného
nizozemskou diplomatickou misí v Bruselu.
Pozoruhodné je, že mezi signatáři jsou jak země
s poměrně malým podílem fosilních zdrojů
elektrické energie (Lucembursko 10 %, Litva
15 %, Rakousko 25 %, Dánsko 30 % a Belgie 35 %),
tak i země, kde tyto zdroje dominují (Řecko 65 %,
Irsko 70 %, Nizozemsko 80 % a Malta 90 %). Navíc
Lucembursko, Rakousko a Malta vloni ohlásily
zvýšení emisí z výroby energie v meziročním
srovnání let 2019/2018.
„Spalovací motor to má spočítané,“
uvítal iniciativu dopravní expert organizace

Greenpeace Benjamin Stephan. „Stanovení
konečného data by vedlo k investicím do
budoucnosti a ukončilo současnou stagnaci
v odvětví dopravy s ohledem na ochranu
klimatu,“ vyzval Evropskou komisi.
Nizozemsko a Švédsko už ohlásily ukončení
prodeje automobilů se spalovacími motory
v roce 2030 a Norsko, stojící mimo EU, dokonce
plánuje zcela přejít na elektrickou mobilitu u nově
registrovaných vozidel v roce 2025. Francie
a Španělsko chtějí motory na benzin a naftu zrušit
až od roku 2040. Také Velká Británie, další země
mimo EU, plánuje rozloučit se se spalovacími
motory v roce 2030.
Strana Zelených chce tento termín prosadit
i v Německu, ale zatím se svým požadavkem
neuspěla. Bývalý šéf Zelených a předseda
dopravního výboru Spolkového sněmu Cem
Özdemir nicméně potvrdil, že jeho strana usiluje
o konec spalovacích motorů v roce 2030: „Když
jsme to jako Zelení navrhli poprvé, vyvolalo to
velmi silné reakce. Dnes už dokonce i Markus
Söder (šéf konzervativní CSU a premiér Bavorska)
navrhuje rok 2035 jako datum ukončení jejich
prodeje.“
více na
www.autoweek.cz

Mitsubishi bude pokračovat v Evropě
Vedení Aliance Renault Nissan Mitsubishi
oznámilo, že společnost Mitsubishi Motors
(MMC) rozhodla o využití dvou modelů
svého aliančního partnera Renaultu
pro evropský trh. Mitsubishi je představí
na vybraných trzích v Evropě od roku
2023. O které modely a trhy se jedná je
předmětem diskuse. MMC postupně
implementovala strukturální změny v rámci
své střednědobé strategie. Tato opatření
znamenala zmrazení vývoje nových
modelů pro evropské trhy a přesunutí
zdrojů do regionu ASEAN. Mitsubishi se také

rozhodlo ukončit v roce 2023 prodej nových
vozů v některých evropských zemích.
Společné aktivity s Renaultem jsou součástí
nové obchodní strategie v Evropě. Spojení
nového Eclipse Cross PHEV, který bude
uveden v květnu, a novinek od Renaultu
zvýší konkurenceschopnost značky.

Volkswagen ID.4 k prvním zákazníkům v ČR
Prvních 100 elektricky poháněných
rodinných SUV Volkswagen ID.4 je již v České
republice. Prodejci budou zájemcům
nabízet zkušební jízdy a současně předají
první vozy zákazníkům, kteří si ID.4 objednali
v rámci předprodeje.
ID.4 používá, stejně jako kompaktní
hatchback ID.3, modulární platformu pro
elektromobily MEB. Verze s elektromotorem
o výkonu 150 kW a využitelnou kapacitou

akumulátorů 77 kWh umožní dojezd až
522 km (WLTP). Varianty s výkonem 109 kW
nebo 125 kW a kapacitou akumulátorů 52
kWh ujedou až 345 km (WLTP). Nabídka je
sestavena z předem nakonfigurovaných
verzí – od výbavy City (od 991 900
Kč) až po Max (od 1 486 900 Kč). Brzy
je doplní verze ID.4 GTX s pohonem
všech kol a výkonem 220 kW. Všechny
již disponují softwarem ID.Software 2.1.
Toto řešení poprvé umožňuje pravidelné
aktualizace technologií Over the Air aniž
by zákazník musel do servisu. Od léta bude
Volkswagen majitelům ID.4 poskytovat
každé tři měsíce aktualizace, které budou
zahrnovat optimalizace softwaru, nové
funkce a možnosti individualizace.

Krátce
Prodej vozů Kia Stonic v obchodní síti Lidl v Německu vyvolal velkou zlobu u prodejců
korejské značky.
Mrazy v Texasu způsobily, že se všech 12 nových elektrobusů v Austinu stalo
neprovozuschopnými.
Pořadatelé autosalonu IAA, plánovaného na září v Mnichově, chtějí nahradit
chybějící zahraniční automobilky výrobci jízdních kol a digitálními společnostmi.
více na
www.autoweek.cz

S elektrickým pohonem i do terénu
Porsche představilo nový model
Taycan Cross Turismo, všestranný off-road
s čistě elektrickým pohonem. Stejně jako
sportovní sedan Taycan těží z elektrického
pohonu s architekturou 800 V. Standardem
pro všechny verze je pohon všech kol

a podvozek s adaptivním vzduchovým
pérováním. Standardně nabízený režim
Gravel zlepšuje schopnosti vozu při jízdě
na nekvalitních cestách. Paket Off-Road
Design (za příplatek) zvyšuje světlou výšku
až o 30 mm. Cross Turismo s ním umožňuje
jízdu i v náročném terénu. Speciálně pro
Taycan Cross Turismo Porsche vyvinulo
zadní nosič pro až tři jízdní kola umožňující
otevírání zádě i s naloženým nosičem. Pro
uvedení na trh v létě 2021 jsou připraveny
čtyři varianty, všechny s akumulátorem
o kapacitě 93,4 kWh. Nabídnou volbu
základního výkonu od 280 kW (380 k) do
460 kW (625 k) a dojezd podle WLTP 388
až 456 km.

Volkswagen Tiguan eHybrid v prodeji
Volkswagen zařadil do své nabídky na
českém trhu plug-in hybridní verzi eHybrid
kompaktního SUV Tiguan s nejvyšším
celkovým výkonem 180 kW (245 k). Zákazníci
mohou nový Tiguan eHybrid objednávat ve
výbavách Elegance a R-Line za ceny od
1 055 900 Kč, resp. 1 088 900 Kč.
Plug-in hybridní pohon kombinuje zážehový
motor 1,4 TSI/110 kW (150 k) s trakčním
elektromotorem o výkonu 85 kW (116 k).
Nejvyšší celkový výkon hybridního systému je
180 kW (245 k) a maximální točivý moment

400 N.m. Využitelná kapacita akumulátoru
je 13 kWh, což umožňuje dojezd v režimu
výhradně elektrického pohonu až 50 km
podle WLTP.

Další témata 10. týdne na autoweek.cz
Škoda uvádí akční modely na oslavu 120 let motorsportu
Zelený LNG od Gazpromu pro Shell
Polský Orlen koupí ropu od ExxonMobil
Úsporná pneumatika Michelin e.Primacy
Kia poodhaluje elektromobil EV6
Nové logo Renault
více na
www.autoweek.cz

Pětiletá záruka od Volkswagen Užitkové vozy
Volkswagen Užitkové vozy poskytuje
pro téměř všechny modely značky
zvýhodněnou nabídku pětileté záruky
výrobce.
Akční
nabídka
zahrnuje
prodlouženou záruku na 2+3 roky s limitem
200 000 km pro téměř všechny modely
lehkých užitkových vozů Volkswagen.
Oproti standardně dodávané záruce na
2+2 roky/200 000 km tak zákazník získá o rok

delší garanci chránící jej před nečekanými
výdaji. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro
Crafter, obdrží prodlouženou pětiletou
záruku v ceně vozu. Pro vozy Caddy 5.
generace stojí rok záruky navíc pouhých
5000 Kč bez DPH, zatímco u modelů T6.1
a Amarok se za prodlouženou záruku
na 2+3 roky, resp. 200 000 km, připlácí
akčních 10 000 Kč bez DPH. Nabídka akční
pětileté záruky se nevztahuje na modely
e-Crafter a Grand California. Akce platí
do konce roku 2021. V aktuální akční
nabídce značky Volkswagen Užitkové
vozy figurují také poslední skladové vozy
4. generace modelu Caddy se zárukou
2+2 roky/1 000 000 km.

Speciální barva pro koncept DS ASL od R-M
DS Automobiles, prémiová značka
PSA Group, a R-M, prémiová značka
autoopravárenských laků společnosti
BASF, představily koncept francouzského
luxusního vozu DS Aero Sport Lounge
(ASL). Partnerství se stylistickým ředitelem
společnosti DS Automobiles Thierrym
Métrozem přineslo jedinečný koncept
barevného designu od R-M The Code,
projektu zaměřeného na kreativitu, design
a technologie od návrhářů vizionářsky
vybraných napříč mobilitou.
Francouzská značka DS Automobiles je
známá pro své zkušenosti v oblasti luxusu.
Její koncepční vůz DS Aero Sport Lounge
znovuobjevuje
„umění
cestování“.

Zcela elektricky poháněný automobil
s aerodynamickým designem v interiéru
vozu
harmonicky
spojil
neobvyklé
materiály, zatímco exteriér obdržel
unikátní barvu vyvinutou se značkou R-M
– odstín představující dvoubarevné tóny
šampaňské zlaté a ruměnce.
Výhradním distributorem značky R-M pro
Českou republiku je společnost Bučan.
více na
www.autoservismagazin.cz

Personálie z
Marketing HoppyGo řídí
nová šéfka

Pavel Šilha na nové
manažerské pozici

Půjčovna
automobilů
HoppyGo
začátkem března najala do pozice head
of marketing manažerku, která si přináší
zkušenosti z velkých síťových agentur
z portfolia WPP (Ogilvy a Geometry
Global) či contentové agentury C3. Radka
Šubířová je zodpovědná za kompletní
marketingovou komunikaci, posilování
značky a etablování společnosti na
nových trzích.
„HoppyGo má za sebou tři roky
úspěšného fungování na českém trhu
a jako průkopník P2P carsharingu dokázalo
prověřit zájem o služby
sdílené
mobility
a její další potenciál
rozvoje. To mimo jiné
potvrzuje více než
100.000 registrovaných
zákazníků
platformy,
kteří mají na výběr
z více než 2.300 aut od
1.400 pronajímatelů,“
uvedla Šubířová.

Uplynuly dva roky, kdy z čela českého
a slovenského Opelu odešel jeho
dlouholetý šéf Pavel Šilha. Jak se vyvíjí
jeho kariéra na jaře roku 2021? Začátkem
března se objevil v nové pozici! Šilha
působil na manažerských
pozicích v automotive
téměř
dvacet
let.
V minulosti působil jako
šéf značky Seat v IVG,
poté se živil také jako
ředitel importu značky
Kia na Slovensku. Nejdelší
část své kariéry strávil jako
generální ředitel Opelu, odkud odešel
před dvěma roky. V těch se věnoval
konzultační činnosti. „Po dlouhých letech
u aut začínám v úplně novém businessu.
Vstoupil jsem jako společník do franšízy
RE/MAXu, kterou zároveň z pozice ředitele
vedu. Zároveň mě ale oblast automotive
nepřestala zajímat a i nadále jsem otevřený
Jiří Picek zajímavým nabídkám,“ řekl
případným
Šilha časopisu Automakers.

Nový marketér v Hyundai Motor Czech
Na
pozici
marketingového
manažera
pro
české
zastoupení značky Hyundai
nastoupil
nový
specialista.
V rámci týmu produktového
a marketingového ředitele Marka
Trešla zodpovídá za veškeré
online a oﬄine marketingové
aktivity společnosti. Jan Przyczko
uplynulých 10 let působil na

marketingových
pozicích
českého zastoupení značky
Mercedes-Benz.
Naposledy
zastával funkci marketingového
manažera divize Vans, kde
zodpovídal za komplexní lokální
adaptaci globální marketingové
strategie
společnosti.
Je
absolventem
Vysoké
školy
ekonomické v Praze.
více na
www.automakers.cz
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Nejžádanější
ojeté škodovky
zdražily

Španělsko
evropským
centrem
elektromobility

Otevření dveří
Hyperloopu

Nová Škoda Fabia
v náročných
zátěžových testech

Tata Motors se
zbaví výroby
osobních vozů

Otevření dveří Hyperloopu
Z newsletteru Euractiv Transport o novinkách
v dopravě od Seana Gouldinga Carrolla.
Návrhy EU, týkající se emisních limitů Euro 7, se
setkaly s rozhořčením ze strany automobilového
průmyslu, který jejich zavedení od roku 2025 označil
za „uvedení zákazu spalovacích motorů zadními
dveřmi.“ Skupina zelených nevládních organizací,
znepokojená jejich odporem, napsala vedoucím
představitelům komisí, včetně šéfa politiky v oblasti
klimatu Franse Timmermanse a eurokomisařky
pro dopravu Adiny Văleanové (ta vystudovala
obor evropská integrace a bezpečnost), že je
povzbuzují, aby tváří v tvář kritice neustoupili.
„Naléhavě žádáme Komisi, aby splnila své závazky
vyplývající z evropské dohody o Zeleném údělu
a doufáme, že bude směřovat k přechodu
na mobilitu s nulovými emisemi předložením
ambiciózního návrhu Euro 7,“ uvedly zelené
skupiny s odkazem na 400 000 předčasných úmrtí
způsobených každý rok znečištěním ovzduší EU.
Globální doručovací společnost FedEx
oznámila, že investuje 2 miliardy USD (1,7 miliardy
eur) do ekologizace svých operací po celém
světě. Cílem je být do roku 2040 uhlíkově neutrální,
což zahrnuje snížení emisí 70 letadel a více než 30
000 vozidel společnosti provozovaných v Evropě.

Dopravní systém Hyperloop, navržený Elonem
Muskem, získává v Bruselu podporu. Diana
Zhou ze společnosti Virgin Transport uvedla, že
Evropská komise „zaujala přední místo, pokud jde
o pochopení potenciálu Hyperloopu. Doufáme,
že v Evropě budeme mít k dispozici stejné nástroje
jako jiné druhy dopravy a Evropská komise bude
s Hyperloopem zacházet stejně, jako při výstavbě
nové dálnice, nové železniční trati nebo při
nového letiště.“
Tato technologie působí, jako by byla
vytržena ze stránek sci-fi: levitující skořepiny,
které přepravují zboží a cestující evakuovaným
potrubím téměř dvojnásobnou rychlostí
proudových dopravních letadel a spojují
města jako zastávky metra. Kritici ovšem
tvrdí, že rozumnější by bylo financování
vysokorychlostních železnic. Jenže dí ky
spektakulární prezentaci se Hyperloop stal
atraktivní investicí (Virgin Hyperloop za sedm let
získal více než 500 milionů dolarů, tj. 421 milionů
eur). Zatímco v krátkodobém horizontu má být
Hyperloop používán pouze k přepravě nákladu,
předpokládá se také doprava cestujících,
přičemž každá skořepina je navrhována pro
dopravu asi 28 osob.
více na
www.autoweek.cz

Nová Škoda Fabia v náročných zátěžových testech
Inženýři završují vývoj čtvrté generace modelu
Fabia. Simulují různé jízdní situace a realizují
důkladné zkoušky vozu. Testují na tajné dráze
i za pomoci počítačových simulací.
Když se nová Škoda Fabia prohání po rovince
na testovacím polygonu, málokdo pozná, že
právě zdolává stoupání na Grossglockner. Může
za to přívěsný vozík nazývaný Towing dyno, jenž
má uvnitř ukrytý dynamometr. Ten podle zadání
techniků brzděním kol mění jízdní odpor celé
soustavy. Dokáže vyvolat zátěž až 9 kN (900 kg)
a jeho dynamometr dosahuje výkon až 150 kW.
Zatímco testy v náročných klimatických
podmínkách probíhají již řadu let obdobně,
zkoušky asistenčních systémů, bezpečnosti
a elektronické výbavy vozu se mění. Tyto oblasti
jsou totiž čím dál složitější a to klade vysoké
nároky na vývoj i testování vozu.
Jedním z nejpřísněji hodnocených kritérií je
bezpečnost. U té nároky s každou generací rostou.
I tady se kombinují reálné testy s počítačovými

simulacemi. Náročný je už základní vývoj
bezpečnostní struktury vozu a celé karoserie.
Auto i jeho části kvůli tomu procházejí sérií dílčích
zkoušek i celkových crashtestů. Na jeden reálný
crashtest připadá asi tisíc počítačových simulací
a tento poměr dál roste.
V posledních letech zaznamenala skok
kupředu i aerodynamika. Nová Fabia je z hlediska
aerodynamického odporu nejlepší ve svém
segmentu. U hatchbacku je ladění aerodynamiky
složitější než u delších vozů. Přestože nová Fabia
oproti předchůdci narostla a čelní plocha se
zvětšila o 3 %, aerodynamický odpor se podařilo
zredukovat o téměř 10 %. Za skvělými výsledky
je kromě pečlivé optimalizace tvaru karoserie
i řada nových technických řešení, například žaluzie
chlazení, které Škoda poprvé využije v segmentu
A0. Uzavírají přístup vzduchu do motorového
prostoru a zlepšují tak obtékání vozu. Nechybí ani
rozsáhlé zakrytování podvozku nebo tzv. air-curtain,
vyladěné průduchy v předním nárazníku, které
zlepšují proudění vzduchu kolem předních kol.
Fa bia čt vr té generace s trávila
v aerodynamickém tunelu jen o málo více
než 100 hodin ale absolvovala přes 3000
počítačových simulací, které zabraly desítky tisíc
hodin výpočetního času. I drobná geometrická
změna na přední části vozu může způsobit
významnou změnu proudění v jeho zadní části
a naopak. Proto se různé části vozu ladí ve
vzájemném souladu.
více na
www.autoweek.cz

Španělsko evropským centrem elektromobility
Sídlo společnosti Seat S.A. v Martorellu
navštívili u příležitosti oslav 70. výročí španělského
výrobce automobilů španělský král Filip VI.
a předseda španělské vlády Pedro Sánchez.
Doprovázeli je předseda představenstva
koncernu VW a předseda dozorčí rady Seatu
Herbert Diess a předseda představenstva Seatu
Wayne Griffiths. Mezi hosty byl i ministr průmyslu
Reyes Maroto.
Koncern Volkswagen, společnost Seat S.A.
a španělská vláda zdůraznily společnou vizi
trvale udržitelné transformace automobilového
průmyslu. Koncern Volkswagen a Seat vyjádřily
ochotu spolupracovat na přeměně průmyslové
infrastruktury a výstavbě ekosystému pro
elektromobilitu a urychlení ekonomického oživení
Španělska. Společnost oznámila záměr do roku
2025 investovat 5 miliard eur do elektromobility.
Španělsko chce podpořit poptávku a vybudovat
veřejnou nabíjecí infrastrukturu. Společná vize
budoucnosti zahrnuje lokální výrobu malých
elektromobilů v závodě Martorell a místní výrobu
článků a modulů akumulátorů.
„Španělsko se může vyvinout v evropské
centrum elektromobility. Sdílíme vizi španělské
vlády: transformaci automobilového průmyslu.

Doufám, že Komise EU má politickou vůli
uskutečnit tento prestižní projekt, který má pro
Španělsko historickou důležitost,“ řekl Herbert
Diess.
Před třemi lety Seat proměnil sportovní verze
Cupra v samostatnou podznačku. Crossover
Formentor je prvním modelem, který nevychází
ze stávajícího produktu Seat. Ještě letos se
přidá kompaktní hatchback s čistě elektrickým
pohonem Born. Born se stane začátkem proměny
značky Cupra. Od druhé poloviny roku se
bude vyrábět v německém závodě VW spolu
s Volkswagenem ID.3. Následovat bude sportovní
crossover vycházející z elektrického konceptu
Tavascan.
„Seat/Cupra se postupně promění, Cupra
se stane plně elektrickou značkou a ze závodu
Martorell se stane výrobní závod určený výhradně
pro elektromobily. Naším plánem je výroba
potřebných akumulátorů ve Španělsku, kde by
se udržovaly nízké logistické náklady a využívala
se zelená energie k ochraně životního prostředí.
K tomu ale potřebujeme podporu ze strany úřadů.
Cupra se může stát plně elektrickou značkou
pokud projekt podpoří Evropská komise,“ uvedl
Diess.
více na
www.autoweek.cz

Tata Motors se zbaví výroby osobních vozů
V březnu loňského roku společnost Tata
Motors uvedla, že oddělí své podnikání v oblasti
osobních vozidel, které zahrnuje i elektromobily,
do samostatné dceřiné společnosti a bude
usilovat o strategické partnerství s cílem
pomoci této jednotce zajistit dlouhodobou
životaschopnost. Tata Motors plánuje prodat
až 49 % ze svých aktivit v oblasti osobních
vozidel. Více než 99 % akcionářů je pro převod
obchodní jednotky osobních vozidel na
dceřinou společnost TML Business Analytics
Services. Podnikání v oblasti osobních vozidel
bylo oceněno na 1,28 miliardy USD.
Proces vyčlenění bude dokončen v červnu.
Hledání potenciálního partnera ovšem dosud
neskončilo. Podle plánu budou služby TML
Business Analytics přejmenovány Tata Motors
Passenger Vehicles.
Po dokončení procesu zůstane společnosti
Tata Motors obchodní jednotka pro užitková
vozidla (Tata Motors je jedním z největších
výrobců nákladních vozidel na světě) a investice
ve společnosti Jaguar Land Rover a dalších
dceřiných společnostech. Tata Motors uvedla,
že oddělení je součástí celkového plánu

reorganizace podnikání a doufá, že tím pomůže
každé z částí realizovat její potenciál.
Pokud jde o potenciálního strategického
partnera, Tata Motors dosud jednala s čínskými
automobilkami Geely, Changan a Chery, která
vlastní podíl 50 % v čínské jednotce Jaguaru.
Kamenem úrazu ovšem je současné politické
napětí mezi Indií a Čínou s ohledem na konflikty na
vzájemných hranicích. Tata Motors rovněž jednala
s francouzskou skupinou PSA, ale po jejím sloučení
s Fiat Chrysler, se vše zpomalilo. Fiat Chrysler již
ovšem má v Indii výrobní vazby s Tata Motors.
Společnost Tata Motors, dříve známá jako
Telco, zahájila činnost v roce 1945 výrobou kotlů
a lokomotiv. S výrobou nákladních vozidel začala
v roce 1954 a o tři desetiletí později vstoupila na
trh osobních automobilů. V roce 2008 Tata Motors
získala od Fordu automobilku Jaguar Land Rover
za 2,3 miliardy dolarů. V roce 2017 Tata Motors
uzavřela dohodu se Škoda Auto jako zástupcem
koncernu VW o spolupráci při vývoji vozidel pro
indický trh, ovšem toto partnerství skončilo už
po pár měsících. Zakladatel společnosti Ratan
Tata byl v roce 2019 uveden do Síně slávy
automobilového průmyslu organizace AutoBest.
více na
www.autoweek.cz

Nejžádanější ojeté škodovky zdražily
Trh ojetých aut se dále zmenšil. Na trhu je
k dispozici o 12 000 aut méně než v lednu, který
bývá za normální situace měsícem s nejnižší
nabídkou v roce.
V únoru 2021 bylo na českém trhu inzerováno
82 086 zánovních ojetin, což bylo o 12 224
méně, než v lednu 2021. Střední hodnota ceny
meziměsíčně stoupla o 9000 korun na 169 000 Kč.
Střední hodnota stáří byla 9,1 roku a tachometr
nejčastěji ukazoval 147 000 km. Nejčastěji byly
v nabídce Škoda Octavia (8653 ks), Škoda Fabia
(5910 ks) a Volkswagen Passat (3035 ks).
Vozy Škoda Octavia a Fabia jsou v České
republice dlouhodobě nejžádanější modely na
sekundárním automobilovém trhu. V průběhu
posledního roku však celou společnost ovlivňuje
pandemie onemocnění Covid-19, ojetiny
nevyjímaje. Fabie od loňska podražily o 13 000
korun, Octavie o 10 000 Kč, Superby dokonce
o 20 000 korun. Naopak ceny populárních SUV
Kodiaq a Karoq klesly. Vyplývá to z pravidelné
statistiky Barometr trhu ojetin sítě autocenter
ojetých vozů AAA Auto.

proč jejich ceny za poslední rok vzrostly. Střední
hodnota ceny Octavie je momentálně 169 000
Kč, Fabie 92 000 Kč a Superbu 329 000 korun.
Naopak střední hodnoty cen relativně mladých
modelů Karoq a Kodiaq meziročně klesly –
Karoq o 31 000 na současných 620 000 korun
a Kodiaq o 50 000 na současných 800 000 korun.
U relativně mladých modelů je pokles ceny
způsoben zejména tím, že postupně stárnou,
čímž se nůžky mezi cenou vozu nového a ojetého
pochopitelně rozevírají rychleji než u modelů,
od jejichž uvedení na trh již uběhl delší čas,“
říká provozní ředitel autocenter AAA Auto Petr
Vaněček.

„Z našich dat vyplývá, že na trhu již delší
dobu chybějí ojetiny, zejména ty nejžádanější
a v zajímavých speciﬁkacích. To je důvodem,
více na
www.autoweek.cz

